
STELLINGEN 

l. 

Actieve en passieve immunologische enhancement van een transplantaat kan 
verkregen worden door het kiezen van een passend immunizatieschema. 

2. 

Er bestaat een synergistische werking tussen "enhancing" antistoffen en immu
nosuppressiva. Dit is van groot belang voor klinische transplantatie. 

3. 

De "second set'~ reactie kan voorkomen worden door middel van "enhancing'' 
antistoffen. 

4. 

Het verschil tussen man en vrouw komt bij de muis onder meer tot uiting 
in een snellere afstoting van huidtransplantaten door het vrouwelijk individu. 

5. 

"Enhancing" antistoffen zijn de oorzaak van het "Breyere and Barrett" pheno
meen. (Na herhaalde bevruchting door leden van een bepaalde muizenstam, 
worden transplantaten van deze stam door de multiparae langer geaccepteerd.) 

6. 

Bij zwangerschap treedt sensibilizatie op. De op grond van dit proces dreigende 
afstoting of natuurlijke abortus wordt vaak voorkomen door "enhancing" anti
stoffen. 

Î. 

Immunologische enhancement van heterotransplantaten kan verkregen worden 
door middel van heteroloog hyperimmuun serum. De huidige definitie van 
enhancement moet derhalve herzien worden. 

8. 

De ontwikkeling van bepaalde tumoren bij de mens wordt bevorderd door 
het voorkomen van "enhancing" antistoffen. 



9. 

De werking van heteroloog hyperimmuun A.L.S. berust ten dele op immuno
logische enhancement. 

10. 

Het aneurysma dissecans van de aorta thoracalis dient in eerste instantie met 
hypotensicve middelen behandeld te worden. 

ll. 

De groei van het gastrine producerende adenoom van de pancreas en eventuele 
metastasen wordt waarschijnlijk in positieve zin beïnvloed door een humorale 
substantie afkomstig van de maag. 
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12. 

Het onthouden van informatie over de aard van het geneesmiddel aan de 
patiënt door apotheker of geneesheer is zinloos en niet in het belang van de 
patiënt. 

13. 

De dagelijks ontwikkelde spanningen en agressievormen kunnen bij uitstek 
door intensieve lichaamsbeweging afgereageerd worden. Een uitgebreide 
sportaccommodatie is daarom ten zeerste gewenst bij elk ziekenhuiscomplex. 
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